ACTA DE 5 DE MARÇ DE 2012 DE SESSIÓ PÚBLICA
ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA
Identificació de la sessió
Caràcter: ordinària
Número: 03/2012
Data: 5 de març de 2012
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Horari: 20:00 hores a 21:15 hores
Hi assisteixen:
Josep Colell Solé – Alcalde grup municipal ERC Jaume Badia Satorra – Regidor grup municipal ERC Guillem Nadal Villanueva – Regidor grup municipal ERC Rossend Davins Pujols – Regidor grup municipal CIU Joan Vendrell Segués – Regidor del grup municipal CIU –
Esther Garrido Hernández, secretària interventora.

Essent el dia i hora assenyalats i feta la prèvia convocatòria, es reuneixen els
components de l’Ajuntament que es detallen, sota la Presidència de l’Alcalde
Josep Colell Solé.
El President obre la sessió i es tracten els següents assumptes:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
Seguidament el President demana a la secretària que llegeixi l’acta de la sessió
ordinària del dia 6 de febrer de 2012, la qual s’aprova per unanimitat dels
assistents.

2. Sol·licitud a Catalunya Caixa per la tramitació de pagaments per
transferència online.
Atès que aquest ajuntament no disposa de les pertinents autoritzacions per operar
on line en relació amb les transferències associades al compte corrent del qual
l’Ajuntament de Llobera n’és titular a l’entitat bancària Catalunya Caixa.
Atès que és voluntat d’aquest ens disposar de la possibilitat de fer transferències
on line per facilitar la gestió de la tresoreria.
Per tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat ACORDA:
PRIMER.- Sol·licitar a Catalunya Caixa l’activació del servei de transferències on
line del compte corrent titularitat de l’Ajuntament de Llobera.

SEGON.- Comunicar aquest acord a Catalunya Caixa.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o la persona a qui delegui per a signar tots aquells
documents que siguin necessaris per fer efectius aquests acords.

3. Designació de representant de l’Ajuntament com a membre de la
comissió de selecció del director o directora de l’Escola de Llobera.
Atès que el Departament d’Ensenyament ha sol·licitat mitjançant escrit d’entrada
en aquest Ajuntament número 64 de data 24 de febrer de 2012, que aquesta
corporació nomeni una persona com a membre de la comissió de selecció del
director o directora del centre “Escola de Llobera – ZER El Solsonès” i que es faci
la comunicació als Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a la
Catalunya Central.
Atès que el màxim representant de l’ajuntament és l’Alcalde.
Per tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat ACORDA:
PRIMER.- Nomenar l’Alcalde Sr. Josep Colell Solé com a membre de la comissió
de selecció del director o directora de l’Escola de Llobera.
SEGON.- Comunicar aquest acord als Serveis Territorials del Departament
d’Ensenyament a la Catalunya Central.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per tal de fer efectius
aquests acords.

4. Sol·licitud de llicència d’activitat cunícula d’autoconsum de Teresa
Torrecillas Angrill.
Vista la sol·licitud presentada al registre general d’aquest ajuntament en data 20 de
febrer de 2012 per la Sra. Teresa Torrecillas Angrill com a titular de l’explotació
ramadera amb marca oficial 392-BP situada a la casa Barcons, en la qual demana
llicència d’activitat per a la tinença per autoconsum de 5 conilles, un mascle i
l’engreix de les seves cries.
Atès que aquesta capacitat no es troba regulada a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, modificada per la Llei
9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica.
Per l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA:
PRIMER.- Donar-se per assabentat que en endavant, la Sra. Teresa Torrecillas
Angrill tindrà 5 conilles, un mascle i l’engreix de les seves futures cries per
autoconsum a la casa Barcons, del TM de Llobera.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Sra. Teresa Torrecillas Angrill.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per tal de fer efectius
aquests acords.

5. Sol·licitud de llicència d’activitat cunícula d’autoconsum de Josep
Coromina Freixes.
Vista la sol·licitud presentada al registre general d’aquest ajuntament en data 24 de
febrer de 2012 pel Sr. Josep Coromina Freixes com a titular de l’explotació
ramadera amb marca oficial 392-AT situada a la casa Tubells, en la qual demana
llicència d’activitat per a la tinença per autoconsum de 5 conilles, un mascle i
l’engreix de les seves cries.
Atès que aquesta capacitat no es troba regulada a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, modificada per la Llei
9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica.
Per l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA:
PRIMER.- Donar-se per assabentat que en endavant, el Sr. Josep Coromina
Freixes tindrà 5 conilles, un mascle i l’engreix de les seves futures cries per
autoconsum a la casa Tubells, del TM de Llobera.
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. Josep Coromina Freixes.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per tal de fer efectius
aquests acords.

6. Sol·licitud de llicència d’activitat cunícula i porcina d’autoconsum de
Teresa Coromina Vilardell.
Vista la sol·licitud presentada al registre general d’aquest ajuntament en data 29 de
febrer de 2012 per la Sra. Teresa Coromina Vilardell com a titular de l’explotació
ramadera amb marca oficial 392-AZ situada a la casa Viladot, en la qual demana
llicència d’activitat per a la tinença per autoconsum de 5 conilles, un mascle i
l’engreix de les seves cries i 5 porcs d’engreix.
Atès que aquesta capacitat no es troba regulada a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, modificada per la Llei
9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica.
Per l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA:
PRIMER.- Donar-se per assabentat que en endavant, la Sra. Teresa Coromina
Vilardell tindrà 5 conilles, un mascle i l’engreix de les seves futures cries i 5 porcs
d’engreix per autoconsum a la casa Viladot, del TM de Llobera.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Sra. Teresa Coromina Vilardell.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per tal de fer efectius
aquests acords.

7. Sol·licitud de col·laboració econòmica per la XVII Festa dels Pubills.

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. M. Dolors Caelles Colell actuant com a
representant de la Festa dels Pubills de Llobera, presentada a aquest Ajuntament,
amb registre d’entrada número 67 el dia 27 de febrer de 2012, en la qual sol·licita
un ajut econòmic per a fer front a les despeses de la XVII Festa dels Pubills de
Llobera.
Per tot això, per unanimitat dels membres S’ACORDA:
PRIMER.- Atorgar un ajut de 150 € a la Sra. M. Dolors Caelles Colell que actua
com a representant de la Festa dels Pubills de Llobera per a fer front a les
despeses de la XVII Festa dels Pubills de Llobera.
SEGON.TERCER.- Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui delegui per a signar tots aquells
documents que siguin necessaris per a fer efectiu aquest acord.

8. Sol·licitud de col·laboració econòmica per a les caramelles any 2012.
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Isabel Freixes i Viladrich, actuant com a
tresorera de l’Associació Cultural de Llobera, presentada a aquest ajuntament amb
registre d’entrada número 72 de data 29 de febrer de 2012, en la qual sol·licita un
ajut econòmic per dur a terme les Caramelles al municipi de Llobera l’any 2012.
Per tot això, per unanimitat dels membres S’ACORDA:
PRIMER.- Atorgar un ajut econòmic de 600,00 € a la l’Associació Cultural de
Llobera per dur a terme les Caramelles al municipi de Llobera 2012.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Sra. Isabel Freixes i Viladrich en
representació de l’Associació Cultural de Llobera.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui delegui per a signar tots aquells
documents que siguin necessaris per a fer efectiu aquest acord.

9. Moció per tal que el Govern català liquidi el deute amb els ajuntaments
o estableixi urgentment un calendari de pagament.
Tot seguit l’Alcalde presenta al Ple la següent moció, rebuda per part de la
Diputació de Lleida i que literalment és com segueix:
La situació econòmica i financera dels municipis de Catalunya és més que
preocupant. A la manca d’un model de finançament local que el municipalisme
reclama fa anys s’han sumat noves decisions de les administracions de Catalunya
i de l’Estat que comprometen, encara més, la capacitat dels municipis per fer front
a les seves obligacions i a les necessitats dels seus veïns i veïnes.
Una situació que s’agreuja si es té en compte que, en nombroses ocasions, les
corporacions locals han de fer front, per responsabilitat i coma a administració més
propera, a obligacions per a les quals no tenen competència atribuïda legalment –
els anomenats serveis impropis que, segons estudis recents, suposen un 30% del
pressupost anual – i, per tant, tampoc compten amb recursos assignats.

A la situació precària de les finances municipals s’han sumat diferents factors els
últims mesos. Un dels més destacats és la reducció de les aportacions que el
govern de Catalunya ha fet per al manteniment de diversos serveis. Decisions que,
indubtablement, afecten de ple als Ajuntaments que han d’afrontar, com a
administració més propera, la situació creada arran d’aquestes decisions.
Aquesta situació s’agreuja més quan no s’ha definit encara quan es faran efectius
els compromisos pressupostaris adquirits per la Generalitat. Recursos econòmics
que els Ajuntaments ja han avançat. Això provoca greus problemes de tresoreria a
totes les corporacions locals.
Cal tenir en compte També que el Ple del Parlament de Catalunya, en sessió de
20 d’octubre de 2011, va aprovar fer públiques les dades sobre el deute de la
Generalitat i abonar als ens locals, abans d’acabar l’any 2011, el deute que la
Generalitat hi tenia pendent. En els casos que això no fos possible es va acordat
fixar, abans d’acabar l’any, un calendari per al pagament del deute de la
Generalitat amb els Ajuntaments que integrés els conjunt dels departament i els
seus organismes, dependents i vinculats.
Per l’exposat.
S’ACORDA
Primer. Instar al Govern de la Generalitat a liquidar aquest deute de forma urgent i
prioritària i si això no es possible que estableixi, amb caràcter d’urgència, un
calendari pel pagament del deute i dels compromisos pendents amb els ens locals.
Segon. Donar trasllat d’aquest acord al govern de la Generalitat, als ajuntaments i
a les entitats municipalistes.
Sotmès a votació, S’ACORDA per unanimitat l’adhesió de l’Ajuntament de Llobera
a la moció i la tramesa a la Diputació de Lleida per tal que en faci l’ús que cregui
convenient.

10. Moció sobre el cobrament del cànon de l’aigua als ens locals.
Tot seguit l’Alcalde presenta al Ple la següent moció, rebuda per part de la
Diputació de Lleida i que literalment és com segueix:
El Govern de la Generalitat ha presentat el Projecte de llei de mesures fiscals i
financeres, on introdueix, en ,’article 3, una modificació de l’article 64 del text refós
de la Legislació en Matèria d’Aigües a Catalunya.
Aquesta modificació preveu l’aplicació – per primera vegada a Catalunya – del
cànon de l’aigua al subministrament que ofereixen els ajuntaments a través de les
fonts públiques i monumentals, neteja de carrers i el reg de parcs, jardins i parc
esportius. Quan aquesta distribució es faci a traves de les xarxes de
subministrament d’aigua potable.
Amb aquesta modificació els ens locals patiran un nova càrrega impositiva, ja que
fins ara la legislació en matèria d’aigües eximia del pagament del cànon, entre
altres “els usos corresponents a la utilització de l’aigua que facin les entitats

públiques per a l’alimentació de fonts públiques i monumentals, neteges de carrers
i regs de parcs, jardins i camps esportius públics.
El cobrament d’aquest cànon, agreujarà encara més la delicada situació financera
de molts dels ens locals Catalans, a més, no deixa de ser paradoxal que l’Agencia
Catalunya de l’aigua vulgui cobrar, a part del cost de l’aigua, el cànon de l’aigua
per aquests subministraments, que la mateixa ACA encara té un deute molt
important amb el mon local.
A més le fet que s’acabi aplicant aquest cànon, suposarà un nova discriminació
negativa envers els ajuntaments de la resta de l’Estat.
Per tot l’exposat
S’ACORDA
Primer.- La Diputació de Lleida insta la Govern de la Generalitat a deixar sense
efecte la modificació de l’article 64.2 del text refós de la legislació en d’aigües a
Catalunya, tal com preveu l’article 3 de del projecte de Llei de Mesures Fiscals i
Financeres.
Segon.- La Diputació de Lleida insta a l’Agencia Catalana de l’Aigua, que amb
col·laboració amb els ens locals, posi en marxa diferents accions per tal, que on
sigui possible, l’aigua emprada en el servei d’alimentació de fonts públiques i
monumentals, neteges de carrers i regs de parcs i jardins i camps esportius,
procedeixi en gran mesura de fonts alternatives de producció, com ara l’aigua
regenerada o reutilitzada.
Tercer.- Traslladar el present acord a Generalitat de Catalunya, a l’Agència
Catalana de l’Aigua, a la mesa i als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la
totalitat dels Ajuntaments i Consells Comarcals de la demarcació de Lleida i a
l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.
Sotmès a votació, S’ACORDA per unanimitat l’adhesió de l’Ajuntament de Llobera
a la moció i la tramesa a la Diputació de Lleida per tal que en faci l’ús que cregui
convenient.

11. Adhesió a la moció del Consell Comarcal del Solsonès, referent al mal
estat del ferm de la carretera C-451, del PK 43+750 al PK 47+820, tram
Llobera (Hostal Nou) – Olius (Can Viladrich).
Tot seguit l’Alcalde presenta al Ple la següent moció, rebuda per part del Consell
Comarcal del Solsonès i que literalment és com segueix:
“MOCIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS AL DEPARTAMENT DE
TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Identificació de la Moció:
Motiu:
Tram:
Àmbit:

Mal estat del ferm de la carretera C-451, del PK 43+750 al PK 47+820,
Llobera (Hostal Nou) – Olius (Can Viladrich).
Terme municipal de Llobera (Solsonès)

La carretera C-451, que uneix les poblacions de Solsona (Solsonès ) i Guissona
(La Segarra) amb una longitud de 32 km, correspon a la xarxa bàsica secundària
de la Generalitat de Catalunya i està classificada com a carretera convencional de
calçada única, segons el Catàleg de Carreteres de Catalunya 2009.
La carretera C-451 és, juntament amb la C-55 i la C-26, un dels principals eixos
viaris de la comarca del Solsonès, esdevenint l’accés més ràpid i segur cap a les
comarques del sud i oest de Catalunya (Lleida i Tarragona).
Aquesta via està sotmesa a un important trànsit de vehicles, amb una forta
presència de vehicles pesants.
El tram comprès entre el PK 43+750 al 47+820.(Tram: Llobera (Hostal Nou) - Olius
(Can Viladric)) discorre entre camps de cultius per una zona d’altiplà, a 800 m
d’altitud. Aquesta orografia (suau pendent) dificulta l’escorrentia superficial dels
camps adjacents i de la pròpia infraestructura, facilitant l’estancament de l’aigua
superficial als vorals de la carretera. Aquest fet s’agreuja si tenim en compte que
les cunetes són en terra i que la mateixa carretera C-451 exerceix de “mur de
contenció” d’aquestes aigües, al trobar-se en una cota superior a la dels camps.
La conjugació d’aquest dos fets: important trànsit de vehicles pesants i deficiències
en l’escorrentia superficial, han derivat en un deteriorament important del ferm que
presenta diferents patologies: flonjalls, fissures, pell de cocodril i roderes
accentuades que dificulten la circulació rodada i disminueixen considerablement la
seguretat de la via.
Pels motius exposats, el Ple del Consell Comarcal del Solsonès, aprova la següent
moció:
Primer: Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, per tal s’executin les obres de “Reforçament del ferm a la carretera C451, del PK 43+750 al 47+820. Tram: Llobera (Hostal Nou) - Olius (Can Viladric) “,
amb la màxima celeritat.
Segon: Donar trasllat d’aquesta moció als Ajuntaments de la comarca del Solsonès,
per tal que s’adhereixin a aquesta moció.
Tercer: Donar trasllat d’aquesta moció al Grups Polítics de la Comarca del Solsonès,
per tal que s’adhereixin a aquesta moció.”
Sotmès a votació, S’ACORDA per unanimitat l’adhesió de l’Ajuntament de Llobera
a la moció i la tramesa al Consell Comarcal del Solsonès per tal que en faci l’ús
que cregui convenient.

12. Moció sobre els reiterats furts en zones rurals de les comarques de
Lleida.
Tot seguit l’Alcalde presenta al Ple la següent moció, rebuda per part de la
Diputació de Lleida i que literalment és com segueix:
Davant l’alarma social que s’ha produït pels reiterats robatoris i furts en masos i
magatzems agrícoles a les comarques llediatanes, amb importants danys al

patrimoni i les inversions realitzades pels pagesos a les infraestructures agrícoles i
ramaderes d’un alt valor econòmic.
Atès la greu situació que això comporta per als afectats, d’inseguretat i que es
troben en que continuen i s’incrementen els furts i robatoris, sense que la vigilància
policial sigui suficient per aturar aquests fets i, lamentablement, s’observa que els
autors que han estat imputats no són suficientment penats, fet que els anima a
reincidir en aquests actes contra la propietat.
Davant la situació expressada ha provocat que, des de diferents municipis, s’hagin
organitzat grups de pagesos per tal d’establir vigilàncies per tal de poder informar a
la policia autonòmica i local de les persones o vehicles sospitosos que deambulen
pels termes municipal i aconseguir que, aquest increment de control per part dels
pagesos, pugui evitar que es produeixin més atemptats contra la propietat.
Atès que els representants del sector agrícola d’aquests municipis s’han adreçat
als seus Ajuntaments per tal de demanar el seu recolzament institucional.
Per tot l’exposat més amunt,
S’ACORDA
Primer.- La Diputació de Lleida insta al Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya que el Cos de Mossos d’Esquadra (policia competent en seguretat
ciutadana), en el marc del programa operatiu mon rural aprovat el març del 2011,
intensifiqui la vigilància i la investigació policial en les zones rurals de les
comarques de Lleida per evitar la proliferació de furts i robatoris en les finques,
masos, granges i magatzems agrícoles.
Segon.- La Diputació de Lleida insta la Departament d’Interior a que el Cos de
Mossos d’Esquadra coordini les actuacions amb ajuntaments i Policia Local als
efectes d’aconseguir una major implicació, una millor vigilància, informació i
localització dels responsables dels furts i robatoris.
Tercer.- Fer arribar als Departaments de Justicia i d’Interior del Govern de la
Generalitat, i als Ministeris de Justícia i Interior del Govern de l’Estat, la
preocupació per la proliferació i la reincidència de robatoris i furts en les zones
rústiques, i per la sensació d’impunitat que actualment tenen els infractors que els
anima a retirar en les seves actuacions delictives.
Quart.- Traslladar el present acord a la Generalitat de Catalunya a la mesa i als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Govern de l’Estat i als grups
parlamentaris del Congrés i Senat i a la totalitat dels ajuntaments i consells
comarcals de la demarcació de Lleida.
Sotmès a votació, S’ACORDA per unanimitat l’adhesió de l’Ajuntament de Llobera
a la moció i la tramesa a la Diputació de Lleida per tal que en faci l’ús que cregui
convenient.

13. Moció en suport de la línia Lleida – La Pobla de Segur i el projecte de
millora de la xarxa ferroviària de les comarques de Lleida.

Tot seguit l’Alcalde presenta al Ple la següent moció, rebuda per part de la
Diputació de Lleida i que literalment és com segueix:
El sistema ferroviari de les terres de Lleida es troba en un estat deficient de gestió,
manteniment i millora. Les línies Lleida-Balaguer-la Pobla de Segur, la LleidaCervera-Manresa; la Lleida-Borges Blanques-Reus i la línia Lleida-AlmacellesMontsó, mantenen en la majoria dels trams els temps de viatge de quan van ser
posades en funcionament.
La línia ferroviària Lleida-la Pobla de Segur uneix aquestes dos poblacions
lleidatanes des de l’any 1951. En la dècada dels vuitanta aquesta fou una de les
línies assenyalades pel govern de l’Estat espanyol per a ser tancada degut a la
seva deficitària situació. La Diputació de Lleida participà de manera decisiva en les
reivindicacions del territori en defensa de la infraestructura. Finalment, l’any 1985,
es va subscriure un acord amb RENFE segons el qual la Diputació de Lleida i la
Generalitat de Catalunya sufragarien el cost de funcionament del ferrocarril. Això
va suposar una inversió de més de 2.400 milions de pessetes a parts iguals entre
ambdues administracions que va possibilitar la supervivència de la línia.
Després d’anys de gestions i reivindicacions, la Generalitat de Catalunya va obtenir
el traspàs de la línia l’any 2005. Des de llavors s’hi han fet importants inversions i
addicionalment, des de l’abril del 2008 la línia forma part del sistema tarifari
integrat de l’Autoritat Territorial de Mobilitat de l’Àrea de Lleida, el que permet
utilitzar un mateix bitllet i transbordar gratuïtament entre el tren des d’Àger, límit de
l’àmbit territorial de l’ATM, i les diverses línies d’autobusos urbans i interurbans que
formen part del sistema de transport integrat de Lleida, la qual cosa afavoreix la
intermodalitat del servei i el confort dels usuaris.
El passat 31 de gener el Director General de Transports i Mobilitat, el senyor
Ricard Fons, reunia a la delegació del Govern a Lleida, als alcaldes i presidents de
consells comarcals de la línia fèrria Lleida – la Pobla, per informar-los de la decisió
del Govern de la Generalitat sobre la reorganització del transport públic que afecta
el corredor Lleida – la Pobla. Una reorganització que ha comportat, des del passat
6 de febrer, la supressió de quatre viatges de tren, dos d’anada i dos de tornada
del trajecte entre Lleida i la Pobla de Segur, així com la reducció a la meitat dels
trajectes de Lleida a Balaguer complementant el servei amb noves línies
d’autobús.
La Diputació de Lleida sempre ha apostat i segueix apostant per la línia de tren de
la Pobla com a infraestructura necessària per a l’equilibri territorial i com a recurs
turístic de gran potencial amb el Tren dels Llacs.
Tot això tindrà molt més sentit amb un potent sistema de rodalies que optimitzi la
connexió entre totes les línies regionals a l’entorn de la ciutat de Lleida amb el
servei ferroviari d’alta velocitat. Aquest projecte de rodalies de Lleida, que cal
desenvolupar i fer realitat, està contemplat al Pla de Viatgers de Catalunya 20082012, elaborat per la Generalitat i aprovat pel Parlament, i preveu la creació d'una
xarxa ferroviària de rodalies aprofitant les infraestructures ja existents.
És per tot això que
S’ACORDA
Primer.- La Diputació de Lleida, atenent a la seva històrica defensa de la línia
fèrria Lleida-la Pobla de Segur, insta la Generalitat de Catalunya a:

1.- Garantir la continuïtat del Tren de la Pobla i que a la major brevetat possible es
pugui disposar com a mínim de les freqüències de tren que existien abans de l’1 de
febrer a la línia de la Pobla de Segur - Lleida i també a Lleida – Balaguer com a
línia de rodalies.
2.- Implementar les mesures i accions necessàries per tal de donar compliment als
serveis de transports que es garanteixen en el Pla de Transports de Viatgers de
Catalunya 2008 – 2012, projectats per a les comarques de Lleida.
3.- Invertir en la modernització i millora de la línia per a fer-la més competitiva i
atractiva i implementar les mesures de foment de l’ús de la línia.
4.- Coordinar les freqüències del tren de la Pobla amb els horaris dels serveis
d’AVANT i AVE que ofereix l’estació de Lleida, per a proporcionar una major
connexió ferroviària per a les comarques dels Pallars i la Noguera.
5.- Apostar per les potencialitats en el camp del turisme que té la línia, com ho
demostra la iniciativa “El Tren dels Llacs”, explotant accions vinculades a iniciatives
per donar valor al patrimoni i als recursos naturals en el marc del turisme
sostenible.
6.- Garantir la participació de les administracions implicades en una Comissió de
Seguiment del servei Lleida-la Pobla de Segur-Esterri d’Àneu amb l’objectiu
d’avaluar i analitzar el seu funcionament i estudiar les propostes sobre possibles
millores en la mobilitat del corredor.
7.- Redactar un projecte de millora del sistema ferroviari lleidatà per desenvolupar
el Pla de Viatgers de Catalunya 2008-2012 i que ha de permetre a mig termini
assolir unes línies més eficients, àgils i ràpides per comunicar les diferents capitals
de comarca amb la capital del Segrià i així enllaçar també amb l’alta velocitat.
Aquest estudi analitzarà les línies de tren Lleida-Balaguer-la Pobla de Segur; la
Lleida-Cervera-Manresa; la Lleida-Borges Blanques-Reus i la línia LleidaAlmacelles-Montsó.
Segon.- Traslladar el present acord a la Generalitat de Catalunya a la mesa i als
grups polítics del Parlament de Catalunya, a la totalitat dels ajuntaments i consells
comarcals de la demarcació de Lleida.”
Sotmès a votació, S’ACORDA per unanimitat l’adhesió de l’Ajuntament de Llobera
a la moció i la tramesa a la Diputació de Lleida per tal que en faci l’ús que cregui
convenient.

14. Assumptes sobrevinguts
Sotmesa a votació la inclusió per urgència d’assumptes sobrevinguts, s’aprova per
unanimitat.

(1) Sol·licitud de llicència d’activitat cunícula d’autoconsum de Ramon
Travesset Viladrich.

Vista la sol·licitud presentada al registre general d’aquest ajuntament en data 05 de
març de 2012 pel Sr. Ramon Travesset Viladrich, com a titular de l’explotació
ramadera amb marca oficial 392-BC situada a la casa Coma, en la qual demana
llicència d’activitat per a la tinença per autoconsum de 5 conilles, un mascle i
l’engreix de les seves cries.
Atès que aquesta capacitat no es troba regulada a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, modificada per la Llei
9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica.
Per l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA:
PRIMER.- Donar-se per assabentat que en endavant, el Sr. Ramon Travesset
Viladrich tindrà 5 conilles, un mascle i l’engreix de les seves futures cries per
autoconsum a la casa Coma, del TM de Llobera.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Sr Ramon Travesset Viladrich.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per tal de fer efectius
aquests acords.

15. Donació de compte de decrets d’Alcaldia.
Tot seguit es dóna compte dels decrets:
Decret d’alcaldia de data 9 de febrer de 2012, d’adhesió al Pla de Formació
Contínua de l’Associació Catalana de Municipis i la Diputació de Lleida per a l’any
2012.
Decret d’alcaldia de data 28 de febrer de 2012, de sol·licitud de subvenció al
Departament de Governació i Relacions Institucionals per a abonar retribucions a
l’Alcalde de l’Ajuntament de Llobera per una dedicació del 50% de la jornada, pel
termini de 12 mesos de l’exercici 2012.

16. Aprovació de diverses factures i ordenació de pagaments.
Tot seguit s’aproven les següents factures i se n’ordena el seu pagament:
BENEFICIARI

CONCEPTE

Cal Coll

Material de neteja

Distribucions Feu

Alimentació Festa de Reis

Gimnàs Solsona

Classes mes de febrer

189,00 €

TÜVRheinland

Inspecció ascensor industria

197,57 €

17. Informes de presidència i regidories.
L’Alcalde informa de les següents qüestions:

IMPORT
1,70 €
18,78 €

Primer.- Informa que s’ha autoritzat a la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del
Solsonès per accedir a les dades del municipi de Llobera referents al
subministrament d’aigua i perquè l’Ajuntament tingui accés al SINAC (Sistema
d’Informació Nacional d’Aigua de Consum). Es designa a la secretària com a
persona autoritzada per l’accés a l’aplicatiu.
Segon.- Explica que s’han atorgat 4.000,00 € dels 12.000,00 € sol·licitats a la
subvenció d’àrids reciclats a l’Agència de Residus de Catalunya per arreglar el
camí de Montraveta. L’Alcalde ha demanat hora amb el Sr. Joan Eroles per
sol·licitar a la Diputació de Lleida el finançament restant.
Tercer.- Els tècnics del Servei Territorial de carreteres a Lleida van manifestar que
no hi hauria cap problema per executar les obres d’accés a la bàscula municipal
per on està previst. Actualment s’està redactant el projecte.
Quart.- Informa que aquesta setmana es cobrarà part del pagament pendent que
ha d’abonar la Generalitat en concepte d’obres de PUOSC 2010, ja que el Consell
comarcal ja ha rebut el cobrament.
Cinquè.- Proposa que la xerrada amb els veïns sigui el proper 26 de març.
S’acorda per unanimitat fer-la aquest dia a les 20:00 h.
Sisè.- Proposa que el viatge cultural d’enguany es faci conjuntament amb els
caramellaires, que també en tenen un de previst.

El regidor Guillem Nadal explica que ja s’ha solucionat el problema del mal
funcionament dels ordinadors i que s’ha introduït una contrasenya nova pel wifi.
També explica, en relació al Pla Local de Joventut, que a la propera convocatòria
no es podrà sol·licitar ajut per fer inversió i tots els conceptes subvencionables
seran per activitats. Es podran fer plans pel període de quatre anys o bé plans
anuals. Proposa de fer a Llobera el Pla Local de quatre anys com es venia fent fins
ara.

El regidor Jaume Badia explica que com cada any es farà el dia 10 de març el
sopar amb les persones col·laboradores de les festes de Nadal.

18. Precs i preguntes.
No n’hi ha.

No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent
les nou i quinze minuts del vespre, de la qual s’estén la present acta, que una
vegada llegida i trobada conforme la signaran tots els assistents.

L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA

ELS REGIDORS ASSISTENTS

